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Morto ile HECTOR HODLER
Tridek-tri jara ĵus mortis nia kara amiko 

prezidanto de TEA kaj direktoro de tiu ĉi 
gazeto: Hector Hodler. La perdo estas tiel 
vasta por nia tuta movado, kaj la profunda 
doloro tiel krucigata por ni, ke mankas nun 
Ia vortoj por lndo priskribi lian noblan vi
von. Post dudek jaroj de amikeco, komen
cita de junaĝo, kiel povas mi ploranta skri
bi hodiaŭ nekrologion anstataŭ la kutiman 
ĉiusemajnan leteron al li?

Filo de P granda pentristo Ferdinand 
Hodler, nia amiko naskiĝis en Ĝenevo en 
1887, kiam lia patro ankoraŭ ne estis tut
monda famulo, sed pene baraktanta artisto, 
akre kritikata pro la forta originaleco de lia 
verko kaj malfacile batalanta por la ĉiuta
ga pano.

Kiam mi dekdujare eniris gimnazion, mi 
tuj rimarkis tiun novan kamaradon, altan, 
malgrasan, malriĉan, kun mirindaj okuloj 
kaj senordaj brunaj Ilaroj kronantaj lian 
belan grekan frunton. I ia neforgesebla figu
ro aperis sur pli ol unu pentraĵo de T patro. 
Kiam ni kune elkuris el klaso je la kvara 
posttagmeze, Hector Hodler malgaje rapi
dis al la patra pentrejo sub tegmento por 
sidadi aŭ staradi teruro senmove dum hor
oj kiel modelo.

Dum tiu turmento li kutimiĝis je pensa
do. Tiam li lernis tiun silentemon kaj trank
vilecon, kiuj kaŝis sub iom nevarma ekste
rajo la plej senteman koron kaj fervoran 
animon.

Kiam la patro ne bezonis lin, ni faris 
kune longajn promenadojn, diskutante kiel 
knabetoj pri la profundaj misteroj de I’ so
cia vivo. Li estis la pli saĝa kaj Ia pli mul
tescia. Dekdujare li jam legis tutan Zola!

Unu tagon en 1903 mi alportis en klason 
Esperantan gramatikon. «Ankaŭ mi jam 
eklernis la lingvon», li respondis kun brilo 
en okuloj. Post tri semajnoj ni jam fiue in
terparolis en la nova lingvo kaj decidis fon
di klubon kaj jurnaleton: «Juna Esperant
isto». Unu post unu vendiĝis niaj belaj pre-

milibroj aŭ volumoj de Jules Verne por 
pagi la eldonelspozojn. La redakcio sidis 
kvin jaroj sur la sama benko en la fundo de 
klaso. Dum kiom da lecionoj pri matemati
ko ni gluis poŝtmarkojn, skribadis adresojn 
aŭ legadis patrajn leterojn de Profesoro 
Cart aŭ D-ro Zamenhof!

Hodler jam montris ŝaton je ordo kaj se
rioza organizo. Ankaŭ Ii vidigis senpartian 
ekvilibron. Laŭ lia instigo ni lernis kune 
«Idiom Neutral» kaj «Bolak» por certiĝi, ke 
Esperanto estas ja vere la plej taŭga lingvo 
internacia.

La organizo de la Dua Kongreso alportis 
novajn spertojn. Hodler speciale interesiĝis 
je la proponoj do S-roj Rousseau kaj Carles 
pri Esperantistaj konsuloj. Li insistis pri 
tio, ke nia movado devas stariĝi sur funda
mento samtempe pli idealista kaj pli prak
tika, organizante reciprokan sinhelpadon 
inter bonvolaj homoj. Igi la lingvon tuj uti
la kaj prepari internacian tuthomaran po
polon, jen la temo, kiun pristudis lia pense
ma inteligento. En 1906 la gazeton «Esper
anto» li reprenis el manoj de Paul Berthelot 
kaj redaktis ĝin laŭ tiu tendenco.

Pasis knabeco. Forlasinte gimnazion, 
Hodler sindonis tute al nia movado. La pa
tro jam ekfamigis tra la mondo kaj ebligis 
sian filon vivi pli libere. Tamen li volus, ke 
li fariĝu ankaŭ pentristo kaj lin instruis en 
la arto. Malgraŭ rimarkinda hereda talento, 
Hector Hodler rezistis tiun tenton al gloro. 
Li preferis labori por homara celo, sed li 
helpis sian patron en multaj okazoj kaj 
sekvis kun fervoro la progresojn de lia arto 
kaj la diskonigon de lia genia verkaro en la 
diversaj landoj. Li fariĝis por li valora kun
laboranto kaj amiko-konsilanto.

De post 1907 ni havis la ĉagrenon ne plu 
vidi unu la alian ĉiutage, ĉar la maro nin 
ofto apartigis. En 1908, dum mi vojaĝado 
tru Nordameriko por propagandi nian ling
von tie, Hodler daŭris sian sisteman agad
on kaj fondis UEA kun Th. Rousseau. Ĉe 
nia Kvara Kongreso en Dresdeno 1908 ni 
ĉeestis la unuan kunvenon de la nova 
Asocio.
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H. Bolingbroke M ui) ie fariĝis prezidanto, 
kaj ĝi antaŭeniris rapide. Hodler starigis 
internacian oficejon en Ĝenevo. La konata 
Lyon’a kolekto da karikaturaj Esperantistaj 
poŝtkartoj prezentas lin teksanta mirindan 
fadenaron telegrafan super la tuta mondo.

La bildo montris prave. Efektive lia pa
cienco, lia ordo, lia energio kaj sistema la
borado donis al nia movado ĝian plej serio
zan ligilon kaj plej fortan konstruaĵon, kiu 
sukcesis eĉ rezisti la teruran ventegon de 
I’ mondmilito. D-ro Zamenhof ofto diris, ke 
simile je Einstein, Trompetee kaj aliaj pio
niroj de I’ malfacilaj tempoj Hodler estis 
unu el(tioj viroj, al kiuj Esperantismo ŝuld
is la plej multe. Lia kreaĵo komencis novan 
epokon en la movado.

Multaj Esperantistoj memoras lian ĉeest
on en diversaj kongresoj. Li ne estis paro
lema. Li estis modesta kaj senpretenda. Lia 
tono estis rekta kaj aŭtoritata. Li malŝatis 
ĉiun frazistecon kaj senutilajn vortojn. Sub 
lia maniero iom abrupta regis piofundaj 
bonkoro kaj delikateco.

Ĉiumonate en lia ĵurnalo la Esperantista
ro legis liajn saĝajn, ĉiam kompetentajn 
konsilojn. Dum la milito li sciis konservi la 
ostiolon kaj amon ile ĉiuj samideanoj, mon
trante la vojon kaj la devon al nova eduka
do de T homaro. Liaj artikoloj estis por 
rnultaj el iii bonfarantaj radioj kuraĝiga lu
mo. Ili aperigis ankaŭ mirindan fortecon 
kaj dignecon, kiun la instruistoj jam admir
is en liaj Francaj verkaĵetoj ĉe lernejo. Kiel 
knabo li jam «Ionis al Esperanto valoran 
tradukon de «Paŭlo kaj Virginio*, kiu rest
as kiel modelo ile bela klasika stilo.

Lingvo kaj argumentoj sonis forte kaj lo
gike sub lia plumo. Ĉiuj sciis, ke oni povas 
fidi lin, ĉar li ŝatis antaŭ ĉio realajn faktojn. 
Lia idealismo ne sin nutris el iluzioj, sed el 
zorga ekzameno de I’ ekzistantaj elementoj 
kaj de I’ urĝaj necesaĵoj...

Nun tiu nobla vivo de senlaca laborado 
baniĝis subite. Jam de kelkaj jaroj nia ami
ko devis transloĝiĝi al Leysin sur montaro 
pro malsano minacanta. Lia edzino lin fleg
is kaj prizorgis admirinde. Nia samideano

Ed. Stettler sindone prenis en siaj manoj la 
direktadon de I’ Centra Oficejo transportita 
al Berno. Tamen Hodler daŭris ĉiutagan 
vastan korespondadon, konsiladon kaj re
daktadon.

La morto de B. M udio, de Tli. Rousseau, 
de D-ro Zamenhof kaj de lia patro lin akre 
dolorigis. Li fariĝis prezidanto de UEA kaj 
havis novajn zorgojn. Malavare li subtenis 
la oficejon dum la milito kaj havis la ĝojon 
vidi la kreskadon de nia movado en tiuj ĉi 
lastaj monatoj...

Ho ve, la ĉiusemajna letero de nun ne
niam venos plu. Lia ora koro, lia klara inte
ligenteco mankos nun al ni plej kruele. La 
bato estas terura. Nia granda amiko mortis, 
kaj ni ploras hodiaŭ kun lia korŝirita edz
ino. La tuta Esperantistaro funebros kun ŝi.

La plumo falas sur la paperon pro ĉagre
no. Tamen unu frazon pli ĝi devas skribi: 
Manon en mano ĉirkaŭ tiu nova tombo ni 
ĵuru, ke ni fidele daŭros lian taskon, memo
rante lian edzemplon senŝancelan!

Edmond Privaf

%* *

Detaloj pri la motio de nia Prezidanto
%

La sano de H. Hodler ŝajnis pliboniĝi las
tatempe, kaj li projektis malsupreniri de I' 
montaro por ekloĝi apud Montreaux. Li 
multe korespondadis ĝis Ia lastaj tagoj kaj 
estis tre priokupita pri la neceso krei fort
an internacian centron en Ĝenevo por pro
pagandi nian lingvon ĉe la Ligo de Nacioj.

Jam frumatene li eklaboris ĉiutage ĉe sia 
.skribotablo. Dimanĉon la 28 marto li ricev
is de la presisto la presprovaĵojn de tiu ĉi 
numero. Dum la nokto li havis pulmodolo- 
ron, kaj Ia edzino vokis la kuraciston. Dum 
du tagoj li batalis kontraŭ sufoko. Jam 
mardon li komprenis, ke flno jam venas, 
kaj li skribis sur papero al D-ro Priva! kei 
kajn liniojn esprimante la deziron, ko oni 
unuigu la disajn fortojn de nia movado.

Ĝis ia lasta momento li pensis pri la es
tonto de Esperantismo. Adiaŭinte sian edzi-
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non, li mortis dum la nokto inter mardo kaj 
merkredo 31 marto.

Avertite telegramo, S-roj Stettler kaj Pri- 
vat veturis al Loysin, por esprimi al S-ino 
Hodler la profundan doloron do la tuta Es
perantistaro. La korpo do nia plorata Prezi
danto jam alvenis Ĝenevon, kie ĝi estos en
tombigita post «lu semajnoj, kiam estos pre
ta la familia ĉerki-jo, konstruata laŭ deziro 
de P mortinta patro do nia amiko, la pon 
tristo Ferdinand Hodler.

'  El • Esperanto» de UEA.

LA PENTRAJOJ
DE

Julio Romero de Torres
Al S-ro Antonio del Pazo

Ni interrompu nian vivon komercan per 
parentezo.

La ciferoj permesu almenaŭ momentojn 
al la Ineroj kaj Ia arta st iuo kiun ni fiero 
kredas poni en la koro vivu fojon pli la

★

H i s p a n a  E s p e r a n t i s t o ,  je la nomo de 
hispanaj Esperantistoj, sendas sinceran do- 
lororesprimon al la vidvino, juron pri fide
la agado esperanta, pri obstina esperanto
h e a  sfciiŝanĉ. la al nia kara Edmond Privata

p ~  # B
¿  «J 4 > • -  .

A l K ira  Mortinto H ector Hodler
Ĉu falis en nin grandeca malbeno? 

Kiel la MO UTO de nove nin batis.
Kaj karulon, kies agojn ni ŝatis,
Rabas al iii? Ilo, v**! Kia ĉagreno! 
MORTO nelacigebla, sen deteno, 
Kvazaŭ ĝian kruelon iu flatis,
La RONDON FAMILIAN iie kompatis; 
Faras al ni elprenon post elpreno!
Tre terura al ni la SORTO estas!...
Ĉu TIA SO ICV estas puno de DIO? 
ESPERANTISTA!!’ fúnebre sin vestas,

vivo de f  revo.
Kii la mondo do la negocoj, por ĉiuj kiuj 

metas la animon pli alten ol ĉiujn ceterajn 
ajojn, momentojn al Arto estas kva/, ifi halto 
sur la vojo de la pasioj, apud la fonto de 
ĉiaj feliĉoj en kiu la homoj satigas la soifon 
do T spirito. * #

Iam, kiam junaj, la Arto kaptis nin por 
«iaj multenombraj ĉarmoj: la muziko havis 
por iii la dian harmonion kiun Beethoven 
la genia donis al siaj verkoj; la poezio, la 
fluecon ruinan de Campoumor kun la me
lankolio de Bécqucr; la pentrarto, la belajn 
kolorojn de Rubens kaj la majestecon kaj. 
superecon «le Yelázquez.

Rli malfrue, kiam la realaĵoj’do intensa 
vivo iom post iom montris al ni la malon 
pri la revoj kauzitaj do niaj romantikeco], 
iii sentis ĉe ni la realan forton pri alia vivo 
nova, kaj ni nin lasis fortreni de r komerca 
ventolu m igo kiu ĉion trenas al tiu mondo 
en kiu oui ĉiou kotizigas.

«La tempo estan oro* diris la angloj. «Ne 
lasu por morgaŭ tion kion hodiaŭ vi povas 
fari* konsilis la usonanoj. Kaj ui fidei «j je 
la kulio al ĉi liuj maksimoj postulitaj, altru
ditaj de la maltrankviloj k j vivnecesoj de 
I’ moderna vivo, dediĉis al ili niajn plej pro
fundan kaj koran idealecon.

Cu tii silentege, seii do orieno, ,
Pro tiom «la batoj, mortanta restas?
Ne, aŭskultu... «ANTAŬEN SPITE ĈIO!* En la aktiva vivo komerca ni faru paren

tezon, iii antaŭe «liris k*j s une ni ripetas.
J .  J .  f r a n c o  Hodiaŭ estas tago por la Arto.
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Kiam ni nisi u*.«v.is koutra.’* li peli iraj oj 
do tiu ĉi (Ho li • Córdoba ¿ajnus, ko la inc
idió ĉirkaŭ nta nin estas piona jo iui tika 
supereco; sajnas, ke la animo cle Córdoba 
aperas sur la okulojn «le la virinoj p« n t ri taj 
de li, kaj ko iiuj okuloj tiani parola* al ni 
firi la ĉarmoj «le ĉi tiu andaluzia anguleto 
pli bone, pli elokvente, ol ĉiam faris la 
plumoj de la pi. j geniaj poetoj. Kiu ne amas 
Córdoba’», vidu ĝin .on la pupilojn de ĉi 
tiuj virinoj ĉiam junaj ĉiam sentemaj, ĉar 
en fli vivadas ĝi posedanta ĉiujn virtojn kaj 
ĉiujn'pekojn, ĉiujn ĝojojn kaj ĉiujn ĉagre
nojn, ĉiujn malamojn kaj ĉiujn amojn.

Ni ne povos juĝi liajn verkojn, ni ne pov
os koni la meriton de liaj pentrajoj de la 
arta vidpunkto; sed kiel sinceraj esprimoj 
pri profunda sento kun kiu identigas nin' 
niaj propraj etnoj kaj uia propra tempera
mento, en la templo de Córdoba, la pentra
ĵoj de Julio Komoro tle Torres meritas nian 
plej altan respektegon, ĉar ili kutimigis nin 
ami kaj ĝui pli ol antaŭo la belecon cle tiu 
ĉi regioneto sultana, adorata kaj adorinda, 
■ĉiutage ju pli kristana ŝia brusto, des pli 
maŭraj ŝiaj okuloj.

Kiam vagante tra Ia stratoj, sen difinita 
direkto, iam dum serenaj noktoj de r  some
ro, iani dum taggiĝo de printempa tago, tii 
trairas Ia Rivera'», la placon de los Dolores 
aŭ alian ajii lokon el tiuj pentritaj cle Julio 
Komet o, de Torres, ni sentas kiel se la Arto 
kisus nin, ni sentas la nostalgion pri la pen
traĵoj de la genia artisto: «La consagración 
de la copla*, «Las clos sendas*, «La saeta», 
«Las nulas de la Rivera», «La Malagueña», 
k. c., k. c., ĉar ĉio el li kaŭzas al ni dolĉan 
emocion.

H isp an e  verk is ,  
p . Serrano  Oimo

(EL Córdoba Comercial.) (I)

RIMARKIGO DE LA TRADUKINTO
Julio Romero estas unu el ĉefaj hispanaj 

pentristoj aŭtoro de Ia fama verko «Cigana (I)

Muzo*, pentraĵo prezentanta kuŝantan belu
linon nudan, kiu mirigis la vizitantojn nan 
cian ekspozicion en Madrido antaŭ kelkaj 
jaroj, pro la realeco, ĉarmo, perfekteco kaj 
eĉ honesteco clo la figuro malgraŭ la nudece!)

J?rte mu I o

LA ESPERANTISTO
Organi» do Esperanta Universitato

Popola
Dediĉita al la interna ido de i’ 

Esperantismo

Aperas monate
Jarabono: I F r. (4 respkup.)

Unu numero: IO centim.

Redakcio: Vieno, II / I, Postamt, 24
(Austrio)
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Mi vagas eti valo kun malgojo ¿iani, 
dum herboj kaj floroj odoras.
Mi rigardas ameme ja florojn iam. 
sed vin..., belulino!, memoras.

★

Plorinda nuu estas la vojeto mia, 
al steloj rigardon mi levas:

A

Cu estas ankoraŭ min koreto via 
aii eble nur vane mi revas?...

(I) Monata gazeto ilustrita pri komerco, 
utiliganta Esperanton. JYTartti p  u ta a! a
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KANTOJ DE ANDALUZIO: LA SAKTA 

(Knuto kvazali preĝo. Procesio dum Sankta Semajno)

►
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P A U Ŭ L A h O
de Jozefo Anglada Prior, ĉe lia akcepto kiel 

ano de Esperantanaro “ Fajro,,

Karaj gesamideanoj:

Unuo ini esprimas mian plej sinceran 
malĝojon pro la* perdo de nia bedaŭrinda 
samgrupano, S-ro Ferdinando Bori, fervora 
batalanto por nia idealo, kaj Adela esperan
tisto ĝis la fino de sia vivo. Ke li ripozu 
pace. .

La anoj de tiu ĉi honorinda grupo < Fajro», 
al kiu ini nun bavas la plezuron aparteni, 
afable devigis min, laŭ kutimo starigita pol
la akcepto de ĉiu nova ano, legi paroladon 
en Esperanta lingvo, kian taskon ini alpre
nas iro volonte. Kaj mia parolado ne nur 
estos farata en Esperanto, sed ankaŭ pri 
Esperanto kaj Esperantismo, kio, nature, 
estas ĉiam mia plej ŝatata teino, de tiam, 
kiam mi fariĝis esperantisto, kaj per tio, 
krom lerni la lingvon, komprenis mi la no
van senton, kiun nia admirinda ideo en
havas.

Mi do temos pri la ecoj, kiujn ĉiu bona 
esperantisto, luu mi, devas posedi, kaj tiaj 
estas la emoj al lernado, konstanteco, neŭ
traleco kaj laboro.

La unua esta^kvazaŭ sendivida eco de ĉiu 
esperantisto, jam de la komenco, ĉar tiam, 
kiam homo alproksimiĝas al lernejo aŭ 
aĉetas libron por lerni Esperanton, jam de 
si men montras ian amon al studo, kaj tion 
ĉi neniu povas nei. Sed, ve! kiel diris poeto, 
multaj eniras la templon kaj iie kapablas 
admiri ties belaĵon, t. e. inuitaj entreprenas 
la studadon de Esperanto kaj ne finas ĝin 
por povi ĝui la belaĵojn, kiujn ĝi prezentas. 
Kaj kiam homo komencas la studon de Ks. 
peranto, oni devas ne nur lerni la alfabet
on, sed daŭrigi ĝis la plena studado de la 
lingvo, kaj precipe ĝis la kompreno de la 
celo de Esperantismo, tiel majstre priskri
bata per nia lingvo mem, en la oraj paĝoj 
de nia Fundamenta Krestomatio, ĉar nia

lingvo kaj nia idealo ja meritas tiun ĉi aten
ton, kuj multe pli.

Ankaŭ por alia afero estus necesa la 
konstanteco, t. e., por sekvi fidele la Funda
menton de Esperanto, la stilon de nia 
Majstro, kaj la bonaj intencoj, kiuj gvidis 
lin studadi ĝis la eltrovo de lia mirinda el
pensitajn, kaj labori ĝis la konigo kaj en- 
konduko de ĝi en la homaron. Ekzistas, fak
te, iaj homoj, kiaj, ellerninte Esperanton, 
tiun mirindan lingvon, kiu estas admirita, 
ŝatata kaj elprovata plene do longaj jaroj, 
ili imagas al si, ke Esperanto povas esti aĵo 
pli perfekta, kaj jen, tio plaĉas al ini, tio al 
mi no plaĉas, ili so ĉesas ĝis tute aliformigi 
la lingvon, kaj prezenti ĝin sub la formo de 
lingvo nova.

Kaj ne nur mi citos tiun ĉi fakton, kiu 
montras pli da aroganteco, ol da inteligen
to, sed ankaŭ tiun de esperantistoj, mi iio 
kuraĝas diri malbonaj, sed nur senpripens
aj aŭ facilanimaj, kiuj no forlasante la no
mon Esperanto kaj ĝian propagandon, en 
kondukas reformetojn kontraŭ la Funda
mento kaj kontraŭ la ĝenerala kutimo,ŝaj
ne forgesante, ke Esperanto ne dependas de 
ia privata persono aŭ societo, sed, ke ĝi os
tos poseda de la tuta homaro, laŭ la sindo
nemo de nia karega kaj bedaŭrinda Majs
tro, D ro Zamenhof.

•

Tiuj reformetoj prezentas la danĝeron, 
unue, kaŭzi malbonan efekton al la lernan-

• toj kaj al la neesperantista publiko, kaj 
due, per sia daŭrigo, ili prezenta-* ĥaoson, 
ĉar ili kaŭzas malfacilaĵojn por la inter
kompreno, kaj ni devas memori, ke ĉe la 
lingvoj valoras pli unu funto da kutimo, ol 
centfunto da scienco. Volu atenti tiuj perso-

• noj pri tio, ke Esperanto, kvankan pli logi
ka, ol la naturaj lingvoj, same kiel ĉiu ling
vo, ne povas esti absolute logika, ĉar ling
vo plene logika ne povas ekzisti. Ni memo
ru ĉiam, do, ke tiaj reformetoj ne estas pli 
bonigoj, sed nur ŝanĝoj, kio volas diri pli
bonigo por unuj kaj malplibonigo por la 
aliaj. Volu, do, ĉiam resti fidelaj al la netu- 
ŝebleeo de la Fundamento, kio estas la se
kreto de nia ĝisnuna progresado, kaj mi
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opinias, ke se iam Esperanto, pro ĝia pro
gresado havus malamikojn, tiuj ĉi ne uzus 
Kontraŭ ni la glavon nek la pafilon, sed ili 
elprenus la semon de reformemo, kaj ente
rigante ĝin en la koron de la esperantistaro • •
kolinda kaj senpripensa, puŝus nin al bata
lado faligonta nin en ĥaoson. Ni, do, estu 
viglaj kaj disponaj je la plej energia paca 
batalado kontraŭ la ektuŝo de nia Funda
mento, kaj ni pensu, ke se oni volus ŝanĝi 
brikon de la fundamento de nia domo dis
falus kaj mortigus nin. Nature, ke, eĉ se tio 
pi okazus, la neceseco kaj la utilo de helpa 
lingvo internacia estas tiel granda, ke la 
homoj ne forlasus la ideon pri lingvo inter
nacia, sed ili denove laborus por restarigi, 
post la maldolĉa leciono, kiun ili estus ri
cevinta, domon kun sama formo kaj sur la 
Sama Fundamento.

Granda eraro estas la reformemo, ĉar, kio 
pstus fariĝinta Esperanto, se ne estus estin
ta la granda respekto de nia Majstro al lia 
kreitaĵo, kiu iam pro lia sindonemo fariĝis 
propraĵo de ĉiuj homoj? Memoru la vortojn, 
kiuj estas presitaj en la antaŭparolo de la 
Fundamento do Esperanto, kie estas difinita 
tiu ĉi verko, kiel la sola, unu fojon por ĉiam 
leĝdonanta pri lingvaj demandoj, kaj kio 
nia kara Majstro senigas sin mem de la raj
to fari ian ŝanĝon en ĝi. Pripensu ankaŭ la 
vortojn, kiujn li skribis en la antaŭparolo 
de nova eldono de la Fundamenta kresto
matio, dirante, ke trelegante ĝin, li vidis 
iau esprimon, kiun li estus preferinta plibo
nigi, sed kiun li tamen preferis ne ŝanĝi, 
ĉar, li diras: «tio estas konvinkita, ke por 
verko, kiu havasla celon subtenadi unufor
mecon de stilo inter ĉiuj esperantistoj, se
vera konstanteco estas multe pli grava ol 
plena perfeteco, kaj la utilo de la faritaj 
ŝanĝoj estiis inuite pli malgranda ol la ma
lutilo, kiun ni ricevus, se mi en ĉiu nova el
dono de la Krestomatio volus fari ŝanĝojn 
laŭ mia plej nova opinio ua gusto kaj se ĉiu 
posedanto de la Krestomatio devus timi, ko 
nova eldono senvalorigis la malnovan».

(Daŭrigota)

THE BKITISH ESPERANTIO
I

Oficiala Organo de la Brita Esper-t 
Mutista Asocio Eliras Monate. Jarabo
no: 5 ŝilingoj aŭ 25 respondkuponoj.

Aperas en 1920 en duobligita am
plekso kaj publikigas krom alia inte
resa kaj diverstema enhavo ankaŭ ne 
aperintaj libroj el la Biblio.

Redakcio: 17, Hart Street, London, 
W. C. I., Anglujo. /

XII." Universala K r a p s o  iie E s p e r i t e
Hago, 8-15 aŭgusto 1920

KVINA KOMUNIKO

Honora Komitato.—Aliĝis ankoraŭ:
S-ino W. van Itallie-van Embden, parola

d i s t o  pri sociaj kaj etikaj movadoj, en 
Leiden. Cetere la Sinjoroj:

Edo J. Bergsma, urbestro de Enschedé, 
liberala Senatano, prezidanto de la Neder
landa Turista Ligo, en Enschedé.

J.Eigenhuis, lernejestro, verkisto, redak
toro de la etika gazeto «Eenheid», en Hago.

Th. de Groen, Industriisto, en Hago.
P. J. de Kanter, skabeno de Dordrecht, 

prezidanto de la Societo por 'disvastigo de 
kono pri Nederlando en la fremdo, en Dor
drecht.

Prof. J. F. Niermeijer, profesoro ĉe la 
universitato de Utrecht, eksterordinara pro
fesoro en la ekonomia geografio ĉe la Ne
derlanda Komerca Universitato de Rotter
dam, en Utrecht.

Hugo Nolthenius, prezidanto dela Neder
landa Vegetara Ligo, eksprofesoro gimnazia 
en klasikaj lingvoj kaj literaturo, en Laron 
(N. H.).

F. P. Ossendorp, socialdemokrata parla-
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lentano, prezidanto do la Ligo de Neder
landaj Instruistoj, on Amsterdam. |

La listo de lionorkomitatonoj nun provi
zore estas fermata; eble aliĝos ankoraŭ kel
kaj eminentuloj, kiuj ĝis nun ne respondis 
la inviton.

Protestanta Diservo,—Per la zorgoj de nia 
samkomitatano^, F-ino N. Hoon, Kranen- 
burgwek 9 a, Hago, Ia Franca aŭ Valona 
preĝejo, simpla negranda preĝejo en la 
mezo de la urbo, ostas luita je malalta pre
zo, por Esperanta diservo dum Ia posttag
mezo de Dimanĉo H aŭgusto.

Donaco;.—Kun multa danko ankoraŭ rice
vitaj: de Anonima Societo «Bantool» 100 . 
guldenoj kaj de Anonima Societo cTand- 
jongTirto* 100 guldenoj, ambaa sidantaj en 
Hago. Kune kun la antaŭa listo 5'U.65 gui 
donoj, el kio ii. 4.65 de eksterlandano.

G a r a n t ia  F a n d o .— Ankoraŭ enskribigis sin 
por I parto do 25 guldenoj S-ro Otto de 
Beus en Culemborg (Nederlando). Entute 
19 enskriboj po 25 guldenoj^!!. 475. Kvan
kam la kurzo de la guldeno en multaj lan
doj notas tre alte, ni (amen kuraĝas instigi 
la eksterlandajn samideanojn enskribi (do 
ae pagi) en la garantia fundo. Nur kiam la 
kongreso rezultigus deficiton, la g a m s a n 
oj estos petataj pagi laŭproporcie, sed kiam 
la nombro de kongresanoj estos preterpa
sinta 400 (sur kiu la buĝeto estas bazita) la 
risko je vrava deficito ne estas tre verŝajna.

Kongre*-el lonoj. - La tre altaj enlandaj 
p resisto j devigas nin esti tre ŝparema pri 
kongrespresajoj. Tamen ni nun komencas 
vendi: 1.® Ilustritan poŝtkarton (kun Esper
anta surskribo) montrante la kongresejon: 
la Kavalira Salonego kaj ‘2 .®-Glumarkon 
verde prenintan por instigi la samideanojn 
partopreni. IO kartoj kostas‘ 50 cendojn, 
afrankite al eksterlando por ’5/internaciaj 
respondkuponoj. 100 glumarkoj kostas 90 
cendojn, afr. por 3 ¡nternaciaj respondkupo

noj. Mendojn kaj monon sendu al la propa
ganda komisiono, ĉe S-ro J. Di ehi, van Ras,- 
senstraat, 27, Hago.

Pasportoj.—Por povi eniri Nederlandon, 
oni nepre bezonas pasporton. Demandoj por 
pasportoj adresotaj al la plej proksime re 
zidanta Nederlanda konsulo, kiu trasendas 
la demandon al la Regna Pasporta Oficejo 
en Hago, kiu decidas. Oni do ne tro longe 
prokrastu la demandon.

Intemacia Balo.— La f ^komisiono sukce
sis varbi la helpon de I’ konata Haga danc- 
profesoro S-ro W. Weijne por la aranĝo de 
internacia kostumita balo, ĵaŭdon la 12 
aŭgusto, en la salonego de V Botanika Zoo
logia Gardeno. Nacia danco estos studata. 
Oni kunprenu siajn nae.ajn kostumojn.

Festvespero.—GI estas fiksita je lundoves
pero, 9 aŭgusto, en la F rba Teatro. Estos 
koncerto, alternanta de deklamado kaj kan
tado.

Aliĝoj.—Inter la ani iua kaj la nima komu
niko nur malmultaj va in ideanoj enskribigis 
sin, tiel ke ni prokras is la .publikigon de 
la 2.a listo de kongresanoj ĝis la 6.a komu
niko. Precipe pro la ĝustatempa aranĝo de 
la enloĝigoj k. t. p., ni ne tro forte povas 
instigi la samideanojn baldaŭ enskribigi sin 
kaj sendi siajn kotizojn po IO guldenoj .{ne 
en naciaj ĉekoj, kiuj kaŭzas perdotempon 
kaj kurzodifefencojn!) al nia banko.

Korespondado.—En la lasta tempo diversaj 
samideanoj petis nin respondi al ili kondi
ĉojn, novaĵojn, k. c. Ni atentigas ilin, ke al 
«Esperanto» kaj al la Esperanto-gazetoj de 
V tuta mondo, ni ĉiumonate sendas la ko- 
munikindaĵojn. Oni pardonu al ni, ke la 
amaso de laboroj no permesas al ni ripeti 
tiuj komunikojn per privata korespondo.
kiun oni limigu kiel eble plej multe.

*  • .  %

• L a  k o n g r e s a n  t a r i o :

J . L. B r ia jn -



76 HISPANA ESPERANTISTO

Bone atentu pri kiel eble plej bal
daŭa sendo de kotizaĵoj al S-ro Julio  
R a n g a d o  Roserio™ JACA (Huesca) 
Hispanio. Oni akceptas respondkupon
ojn. Enlandanoj sendu la kotizaĵojn 
posŝtĝire. VARBU SUBTENANTOJN.

ESPERASTA MOVADO
ENLANDA

Ciuj Federacioj kaj Grupoj Esperantistaj 
sin turnis al Ministro de Publika Instruado 
petante ke Ii nomu oficiale Reprezentanton 
por la XII.a Internacia Kongreso de Esper
anto kaj estas esperinde ke la Ministro 
komplezu la hispanan Esperantistaron j

Entuziasme la hispanaj Esperantistoj pe
nadas gastigi kiel eble plej multenombrajn 
infanojn stiriaj!) kaj hungarajn, krom tio 
atingi ĉion necesan por tiuj kiuj restos en 
Aŭstrio kaj H ungario kaj por faciligi la 
aferon ostis nomataj ĉiu loke komitatoj en 
konstanta rilato kun Ia centra de Zaragozo 
por_unuigi la laboron kaj atingi plej bonan 
rezultaton. La propagando tiucele estas fa
rata per lokaj ĵurnaloj, propagandfolioj 
kaj ĉiel eĉ de persono al persono. Esperan
tistoj de Tarrasa intere-igis la urbestraron 
kiu voĉdonis 1000 pesetojn por la helpo al 
infanoj.

Grupo «Lumon» de Tarrasa nomis jenan 
komitaton: S-rojn Sebastian Chaler, Prezi
danto; Juan Serra, Sekretario; José Itigo!, 
■Vicsekretario; Narciso Casamada, Kalkulis
to; Juan Peualva, Bibliotekisto; Adolfo Sol- 
deviia, Kasisto.

La Grupo «Juneco» de Santander nomis 
novan Kombaton: S-rojn Leopoldo Andue- 
za. Prezidanto: Serapio Elvira, Kasisto; Jo-é  
Efrén Pedraz, Sekretario; Angel Burba, Vic 
prezidanto, kaj A. Tomás Iglesias, Vicsekre
tario. Baldaŭ ĉi tiu Grupo entr. prenos di

versajn laborojn efikajn por progresigi Es
peranton en Santander.

Barcelona.— Multenombra kaj distinginda 
aŭdantaro ĉeestis la noktan kunvenon or
ganizita de la grupo «Fajn)», kiu havis lok
on la 8.*» de la pasinta aprilo ĉe ia societo 
«Grcmi C-talá de Propieturis i Industriáis» 
en la kvartalo Gracio.

F-inoj Mario Tondo, Carmen Domingo 
kaj Mario Kius Feli» legis la «Blindaj Bo
vino^», «La Naskiĝtagoj de Sankta Joha
no» kaj kelkajn fragmentojn el «La Atlanti
do» de Hiacinto Verdnguer, katalune, kaj 
F-inoj A. kaj J. Vilan) Tomás kaj Pilar Mo
lina Tomás iliajn tradukojn en Esperanto, 
faritaj do la st'.ba kapitano kaj geografia in 
ĝeniero V. lobiada Ois. J. Angluda Prior, kaj 
la pola poeto Antoni Grabowoky, respektive.

S-roj Gorgues, delegito «le UEA, Anglada 
kaj Roe-mora legis siajn Esperantajn parol
adojn, de akcepto kiel nova ano «le la grupo 
la dua, kaj de respondo S-ro Kocamora. 
S-ro Angluda esprimis, ke la kvalitoj indaj 
je ĉiu partoprenanto en la dokrino inter
naciigi idiomon, estas: studado, konstante
co, fideleco kaj respektemo al ĉiuj kredoj: 
kaj personoj.

S-ro Rocaiuora pai olis pri la «Senmorte
co de la granitaj ¡«leoj k j noblaj sentoj»,, 
celante evidentigi, ke nur la ideoj, kiuj sen
vestigas sin je egoismo kaj kiujn oni propa
gandas kun neniu espero atingi materiajn» 
profitojn, estas kapablaj vivi eterne en la 
koro «le la nunaj homoj kaj estonta! genera
cioj, kaj, ke ĉiuj tiuj ci kondiĉoj ekzistas 
on la senmorta kreitajo de D ro Zamenhof,, 
vokota baldaŭ al la solvo Ue urbegaj pro
blemoj en la homaro.

Filie, r̂ -ro S« rrai kaj D-ro Mer y Güell, 
kiu prezidis la okazintaĵon laŭ sia eco je 
prezidanto «le G. G. P. I. «le Gracio, fermis 
la kunsidon, eldirante katalune «-ntuziasm- 
igajn vortojn la unua,kaj esprimante ladua» 
la agrablan impreson, vekita ĉe li «Ie la gra
velo kaj seriozeco «ie la partoprenantaj ele- 
inemoj, kaj pro tio, ke li havis la okazon» 
konvinkiĝi pri la aita signifo entenata en ia
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fakto internaciigi lingvon neŭtralan, por 
Klarigi Ia kunfratigon de la popoloj, kaj la 
imperion ile Ia universalaj justeco kaj paco 
kui* bazon senŝancelan, pozitivan kaj rezul- 
tatrrnktodonan.

La kunsido lasos neforgesel>lan rememo
ron al tiuj, kiuj ĝin ceestis.

La 17.*n de Aprilo okazis en Ia societo 
«Paco kaj Amo» parolado, hispano, de S ro
K. Crespo pri «La homa agemeco kaj ĝia ce
lado». Multenombra ĉeestantaro auskultis 
lin. La temo elektita prezentis okazon inst
igi la aŭskultantojn al konstanta agado por 
nia afero, tial ke ĝi evidentigis, ke la homo 
dum sia tuta vivo devas dediĉi sian energi
on por disvastigo de tio, kion li opinias plej 
subteninda.

Propaganda parolado de S ro Jaime Vila- 
seca, hispane, okazis en la Centro de Pre
mios la 27.*n de Aprilo pri «Esperanto kiel 
kreanto de progreso». La temo elektita de 
la paroladeto estis lerte disvolvita. Li pa
rolis pri la diferenco inter la materia kaj la 
morala progreso. Li priskribis siajn spert
ojn en Usono, kiuj bone pruvas la neceson 
kaj la utilecon de helpa lingvo tutmonda; 
poste li klarigis la rolon, kiun ludis Esper
anto dum la monda milito, kiel instrumento 
svingita de la registaroj de la batalantaj na
cioj, por altiri al si la favoran opinion do 
la neŭtralaj landoj: sed fianke de tio, li dir
is, ekzistas la ĝusta uzado de Esperanto por 
la celo, al kiu ĝi estis kreata, kaj kiam en 
hospitaloj kaj malliberejoj sin renkontis 
militkaptitoj kaj vunditoj el diversaj reci
proke batalantaj nacioj, dank' al Esperanto 
ili premis siajn manojn frate, kaj antaŭ ĉiu 
ŝovinismo ili sentis sin homoj, ili interŝan
ĝis siajn pensojn kaj sentojn, ili rememoris 
la hejmon, la gepatrojn, la edzinon, la infa
nojn, kaj ili fariĝis pluaj malamikoj de la 
homa barbareco. Longa aplaŭdado kronis 
la verkon de la paroladeto. Ĉirkaŭ 1Ó0 per
sonoj ĉeestis.

La 28.*n de Aprilo okazis ĉe fa grupo Bar
celona Ste n Ia inaŭguracio de aro da ses 
paroladoj farataj de profesoro Arturo I)o- 
ménech pri Gramatiko rilate al Esperanto.

La cdo de tiu ĉi kurseto estas helpi la 
kreadon de profesoroj de Esperanto.

La 30.»» de Aprilo ĉeestis komisiitaro do 
Unua Diskutanta Kunveno de Esperantistoj 
de Iberiaj Landoj la grupon Barcelona Ste
lo, por propagandi pri Ia dirita Kunveno.

Pri la Unua Diskutanta Kunveno de Esper
antistoj de Iberiaj landoj. Barcelono
25-30 Junio 1920.

Por okazontaj laborkunsidoj de tiu ĉi 
Kunveno, cedis siajn aktosalouojn la socie
toj «Fomento del Trabajo Nacional» kaj 
«Ateneo Barcelonés», kaj lia mosto la Bar
celona Universitatestro, D ro Camila, la 
Parjnimfon de la Universitato.

La teinoj ĝis nun prezentitaj por Ia dua 
fako prezentas rimarkindan intereson, tiel 
pro si mem, kiel pro la intelekta valore de 
la paroladonta^

La komunikaĵo de S-ro Roberto Bassas, 
advokato, licenciato en H. ozo fi o kaj litera
tura (historia fuko), estas «Iun mariaj afer
oj, internacia juro kaj adekvata kaj sende
penda lingvo, kiel organo por esprimi Ia 
leĝojn, decidojn, kaj por internaciaj kon
gresoj».

La distinginda pnrtugalamauto, verkisto 
kaj advokato. S ro I. L. Ribera Itovira, pri
parolos en sia temo «Esperanto kiel ilo por 
fratigo kaj reciproku interkonsento inter la 
iberiaj popoloj..

La klera profesoro el la Lernejo de Indus
triaj Ingenieroj «le Barcelono, S-ro J. Mañas 
Bonvi, donos gravecon al la Kunveno pri
traktante la jenan temon «Kiel Esperanto 
fariĝus interesa al la teĥnikistoj kaj scienc
uloj, lasante fianke ĝian utilecon sub Ia as
pektoj de homamo kuj ĝenerala interkomu- 
nikiĝo».

Estas ankoraŭ ali «j eminentaj personoj, 
kiuj pretiĝas kunlabori ageme por la sukce
so de tiu grandega Unua Diskutanta Kunve
no de Esperantistoj de Iberiaj Landoj.

La Komitato kaj Organizaj Elementoj de 
tiu ĉi Kunveno diskonigas, ke la Oficejoj 
por laboro, aliĝoj, k. c. estas lo k ig i j ĉe la
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strato Pelajo, 42, prui. En tiu sania loko es
tos farata praktika kurso de Esperanto, 
gvidata de samideano Anglada.

Ankaŭ komencos baldaŭ, gvidata de S ro 
Pómulo S. Roca mora, praktika kurso de 
Esperanto, laŭ la direkta metodo, kiun dis
konigis la nomo Berlitz, ĉe la societo Gre- 
mi Catalá de Propietaris i Industriáis.

Cañete de las Torres (Córdoba).—Kelkaj ju
nuloj fervore enamiĝintaj je nia belega celo 
fondis Esperantan Grupon, la 18 *n le Apri
lo, en tiu ĉi urbo. Oni elektis la jenajn sin-* 
joroj n por la direktanta Komitato dum ĉi 
tiu jaro:

Prez., T. Pifiar; Sek., J. Movano; Kas., 
D. Menjivar, kaj Voĉodonantoj, J. S. Crespo, 
J. Cuevas kaj J. Montes. Esperanta kurso 
estas malfermita ĉe la prezidanto.

Ni gratulas la novajn varbitojn kiuj per 
sia agado alportas sableron al la nedetru
ebla monumento de la esperantismo.

F. S. Oimo.

★

EKSTERLANDA 

Gra vaj Nova joj

S ro O. Rieck Vicpostdirektoro kaj Del. de 
CEA petis al germana Poŝtministro malpli
altigi la takson por eksterlandaj letero skri
bitaj esperante kaj la germana Postminis- 
tro respondis:

«Berlin W. 65, la 24.*n de Februaro 1920,
La Postministro.

I i l i i  C. 591.
Al S-ro Vicpoŝtdirektsro O. Rieck.

Greifswald.
La demando pri moderigo de taksoj por 

eksterlandaj leteroj, skribitaj esperante, ver
sajne estos diskutata detale dum la venonta 
Universala Posta Kongreso.

Je la ordono de la ministro, Rouge.*

La Kongreso okazas je la proksima aŭtu
no en Madrido kaj tial la hispanaj Esperan

tistoj (Federacioj, Grupoj, kaj izolitaj Es
perantistoj) ĝustatempe devas sin turni al 
Ministro de internaj aferoj petante la sam
on kaj rimarkigante tion kion la germana 
ministro diris. La Esperantistoj alilandaj 
(Grupoj kaj Societoj) devas fari la samon 
ĉe ili, kaj tial labori poF-atingi la plej mal
altan takson, kio estos sukcesiga por nia 
afero.

★

En Kuŝujo la Sovieta Registaro subtenan 
kaj helpas Esperanton, kiu rapide progre
sas. La Sovieta Registaro akceptis oficiale 
Esperanton kiel lingvon internacian, kaj 
sur la oficiala ĵurnalo de la Registaro, 
M. M. Berjencec, Evstifeyev, Jadko kaj aliaj, 
regule aperigas propagandajn artikolojn 
pri Esperanto.

La Esperanta Societo de Retrogrado estis 
rajtigita de la Registaro doni al siaj mem
broj «gardan ateston* redaktita esperant- 
ruse. Posedanto ĉi tiun ateston estas sub la 
protekto de la tuta Esperantistaro kaj la 
policistaro sovieta ne povas persekuti kaj 
aresti lin.

La «Komisararo de la Popolo por la pu: 
blika Instruado» nomis komitaton por .studi 
projekton cedantan fari la instruadon de 
Esperanto deviga en ĉiuj lernejoj de Kuŝu
jo, kaj dume la Registaro permesis la ins
truadon.

La'Unuiĝo de Junaj Komunistoj Rusij* 
propagandas Esperanton fervore, kaj la pli
multo el ili jam parolas Esperanton.

La 23.*n de junio de 1918 onis fondis Ko 
mitaton por unuigi ĉiujn rusajn societojn 
esperantajn kaj ĝi eldonas oficialan bul
tenon.

En Moscou, la «Domo de Esperanto» estas 
sendependa konstruaĵo tre komforta kaj 
arta, gotikstila, kaj ĝi estas sidejo de ĉiuj 
esperantaj organizoj de Moscou.

★

A  A  •

Jus okazis en Ĝenevo (Svisujo) internacia 
kongreso de militintoj sub prezido de P 
fama franca verkisto Henri Barbusse kaj
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mirinda estis la renkontiĝo de soldatoj de 
malamikaj regnoj, kiuj frate manpremis 
unu la alian kaj diskutis rimedojn malape
rigi militon. Ĉeestis la kongreson delegitoj 
de ĉefaj Eŭropaj Ŝtatoj reprezentantaj vas
tajn asociojn de partoprenintoj la lastan 
militon tutmondan.

La Kongreso decidis, interla rimedoj por 
atingi la celon dirintan, tial ke diverseco de 
lingvoj tre videble ĝenis kaj malfaciligis la 
diskutojn, «postuli la devigan instruadon 
de Esperanto en la publikaj lernejoj de ciuj 
landoj kaj disvastigi ĝian uzadon por ĉiuj 
internaciaj rilatoj (poŝto, telegrafo, komer
co, arto, scienco, k. c.)», kaj ke «post la l .a 
oktobro de ĉi tiu jaro mem la oficiala ling
vo de la ĵus fondita Internacia Federacio de 
militintoj estos Esperanto, kiu estos deviga

por la korespondado kaj kongresoj de la 
Federacio». La proksima kongreso okazos 
en Milano proksiman oktobron.

★

En Tokio (Japanujo) ĵus oni fondis.Japan
an Esperanto-Instituton celantan studon, 
propagandon kaj utiligon de Esperanto.

Dezirindo estas, ke tiuj, kiuj send
os maŝinskribitan originalon, bone 
atentu ke ĝi estu no pli longa je du 
folioj (unuflanke skribita) kaj ke estu 
sufiĉa spaco inter la linioj.

Z A M E N H O F A  F E O E K A C I O
Celas unuigi Esperantistojn kaj progresigi Esperanton, kaj por ĉi tio 

eldonas oficialan organon,

Hispana Esperantisto
ILUSTRITA REVUO MONATA

kiun ricevos senpage Protektantaj Zamenho fano j  kaj Protektantoj, kiel 
esperantajn aliajn laŭ eble. Por efektivigi la celon, Hispanaj Protektantaj 
Zamenhofanoj pagas kvar pesetojn, jare; fremdaj Protektantaj Zamenhofan- 
oj, du spesmilojn jare. Protektantoj estas Esperantistoj hispanaj aŭ fremdaj: 
kiuj, pro cirkonstancoj, ne volas akcepti la nomon Zamenho f  ano, kaj pagas, 
la hispanaj, kvin pesetojn; la fremdaj, du Sin. 400 s. Sendu kotizaĵojn poŝt- 
mandate aŭ respondkupono.

Estas kolektoj de la jaroj 1917 kaj 1918.

Sendu la kotizaĵojn, originalojn, revuojn, kaj cion pri Esperanto al 
S-ro Julio ^datigado T{osenorn, Komandanto de la Infanteria Regimentó 
«Galicia» 19. 'laca Muesca) dfisDanuio.



A i\ O N C F A K O
StMipaj.pi por In membroj d» Zamenhofa federacio kaj ĝiaj protektantoj

La lernantoj de unugrada kurso esper
anta ĉe «Apiro Esperanta Grupo* (Via Ma
saĝis, 55. Sabadelo. Hispanujo) akceptas ko
respondadi kun ekstermaj enlandaj gesa
mideanoj per leteroj kaj ilustritaj poŝt
kartoj. 7  -  . • . >

Jako Claramunt. Mariano Agude, 67, Bar
celono (Hispanujo),—Deziras korespondadi 
kun fremduloj por siaj lernantoj. Nepre kaj 
tuj respondas.

S-ro Roberto Maraury, Delegito do I'. E. A. 
Santo Domingo, 8, Huesca (H is p.).—Deziras 
interŝanĝon ĉiajn revuojn anglajn (artaj, 
komercaj, ilustritaj, tehnikaj) kontraŭ his- 
panaj. Ĉiam tuj respondas.

S-ro Johano Serra,-strato Cervantes, 8. 
ramwa(Hispanujo).—Deziras interŝanĝi le
terojn aŭ poŝtkartojn kun geesperantistoj 
el ĉiuj landoj.

Gerardo Fernández Pérez. -  Deziras ko
respondadi kun esperantistaj tajloroj pri 
vesttondarto. Str. Cabestreros, 3, 2.°. Madrid 
(Hispanujo).

Fidel Oltra, fotografisto, Huesca (Hispan
ujo), deziras interŝanĝi fotografaĵojn pri 
monumentoj, prili arhoologiaj antikvaĵoj 
kaj artaj vidindaĵoj el ĉiuj landoj.

Miguel Ribas de Pina, Komandanto de la 
10.a Regimento Artileria, Huesca (Hispan
ujo), deziras interŝanĝi hispanajn ilustritajn 
gazetojn kontraŭ revuoj (nur ilustritaj) aŭ 
jam legitaj libroj en Esperanta, Franca, Ita
la kaj Portugala lingvoj.

Antonio Marmol el Villanueva detas Minas 
(Sevilla - Hispanujo), deziras korespondadi 
p. k. i. kun ĉiulandaj gesamideanoj.

Isidoro Diaz el Tonina (Sevilla-Hispanujo) 
deziras interŝanĝi i. p. k. kun fremduloj.

S-ro Sidonio Pintado, Bailén, 28, Grupo 
Escolar. Madrid (Hispanujo). Deziras ko; es
p o n d is  kun geinstruistoj pri pedagogiaj 
procedoj kaj lerneja movado, tial ke li, kiel 
redaktoro de grava ĵurnalo, raportos pri 
tiuj aferoj. Nepre kaj tuj respondos.

Juan Calahorra. Strato Balenchana, 3* 
kvastado (Prosperidad), Madrid (Hispanu
jo).- Korespondadon pri muziko.

Adolfo Oberrotman. Varsovio, strato 
kzak Przedm, IO (Polujojf.—Deziras repre
zenti eksterlandajn firmojn por Polujo, Li
torno kaj Galicio, pri ĉiuj specaj komercajn 
informojn pri ĉiuj komenclokoj polaj. Fila
telistoj devos sin turdial mi!

ĉu

KOMERCISTOJ KAJ IN I) IST RI ISTOJ
vi volas vendi viaj komercaĵojn kaj industriaĵojn? Skribu al

S-roj Serrano kaj Obregón
Ambro lo de Morales, IO.—C Ó R D O B A  (Hispanujo)

komisiisto kiu havas seriozan kaj gravan klientaron.

Tip. Calle de San Lucas, 5.—Madrid
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